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E
ngelska Q Acoustics blev kända 
för sina små, men mycket väl-
byggda budgethögtalare, men 
på senare år har man höjt rib-

ban ordentligt. Men man har alltid haft en 
osentimentalt teknisk attityd till högtalar-
tillverkning, där idealet varit ”enkelhetens 
princip”. Därför bygger man till exempel 
bara 2-vägskonstruktioner, eftersom man 
anser att det är enda lösningen för absolut 
renaste ljud för ett rimligt pris. Så 2-vägare 
får det bli, också när de handlar om rätt 
påkostade golvmodeller. 

En annan käpphäst har varit att få tystast 
möjliga lådor. Det har inneburit datoranalys 
för optimal stagning och att man tidigt bör-
jade med dubbla, men ibland som i topp-
modellen Concept 500 till och med trippla 
lådväggar med resonansdämpade gel (Gel-
core) emellan. På senare år har också flera 
modeller inbyggda tryckutjämnande absor-
beter, avstämda för att släcka ut stående 
vågor som byggs upp inuti lådan. Just det 
sista började man med i sin EISA-vinnande 
Concept 500, som blev en teknikplattform 

för utvecklingen av nya, billigare modeller.
Nya Concept 50 är också just en bantad, 

mindre variant av toppmodellen, men som 
innehåller i princip alla den större model-
lens tekniska lösningar… och några nya.

Elementen är nyutvecklade för både Con-
cept 30, 50 och 90 (en center) och har sam-
ma beprövade konmaterial som i de flesta 
modellerna, alltså behandlat papper hos 
baskonerna och mjuka domediskanter. Pre-
cis som i Concept 500 är elementen mon-
terade i en metallbaffel, i sin tur elastiskt 
stagad mot en matchande platta på lådans 
baksida. För att undvika störningarna från 
basarna är diskanten dessutom mekaniskt 
frånkopplad baffeln. Förutom en grundlig 
inre stagning har lådorna också inbyggda 
resonatorer avstämda för att släcka ut stå-
ende vågor. Det gör att man slipper onödig 
dämpning som annars lätt kan få högtalare 
att låta komprimerade och livlösa.

Omfattande resonansbekämpning är allt-
så firmans grundtema, men som sagt också 
2-vägslösningar. Fördelarna är att det ger 
jämnast klangbalans med en mer begrän-

sad, punktformigt utstrålande yta och 
dessutom renare, mindre komplexa filter. 
För att ge högtalarna mer djup än en van-
lig 2-vägare, har basarna dubblerats med 
diskanten placerad i den punkt mitt emel-
lan som blir elementens virtuellt akustiska 
mittpunkt. Placeringen ger mycket jämn 
horisontalspridning och kontroll över de 
vertikala spridningsloberna.

Vi blev som sagt lite förbluffade över hur 
jämnt det var mellan de fyra testdeltagarna, 
men den som skilde ut sig mest var ändå 
Concept 50, som lät aningen slankare än 
de övriga utan riktigt samma tyngd i bot-
ten. I gengäld har den en klippfast renhet 
och nyansrikedom som de andra inte riktigt 
kunde matcha utan en massa pyssel med 
placering, portdämpning och förstärkarval. 
Concept lät mer kärnfriskt och spänstigt än 
de övriga, så det de möjligen saknar i bas-
tyngd tar de igen i snärtig attackvilja. 

Men den här 2-vägaren lät också luftigare 
och mer skarpskuret punktformig än de 
övriga, med en bred, mycket exakt, något 
framskjuten stereobild. Mest utmärkande 
var nog den härligt livliga och självsäkra 
spelstilen, som fick både Acoustic Energy 
och Dynaudio att verka lätt återhållna och 
avvaktande. Hos Concept 50 fanns istället 
ett hejdlöst schvung och medryckande fram-
åtdriv, som verkligen kunde få upp pulsen.

Med andra ord ett par mycket välbyggda 
och spänstiga högtalare som det är lätt att 
ta till sig och som dessutom har en ren-
het och kontroll som få i prisklassen. Den 
klippfasta basen är det heller inget fel på, 
även om den inte är lika djup och fyllig som 
hos testets övriga.

Bottenplatta 
med filter 
är elastiskt 
monterad för 
att frikoppla 
högtalaren 
från golvet.

Q Acoustics Concept 50  
Pris 25.000 kr/par 
Princip 2-vägs basreflex   
Diskant 1 tum/25 mm softdome 
Bas/mellanregister 2x5,25 tum/13 cm papper 
Delningsfrekvens 2,1 kHz 
Nominell impedans 6 ohm (min 3,6 ohm) 
Angiven känslighet 90,5 dB 
Kontakter 2 uppsättningar 
Mått (BxHxD) 18x103x42 cm (utan ställ) 
Vikt 23 kg/styck 
Info aamp.se, qacoustics.co.uk

Öppet skarpskurna

Driv och schwung

Saknar lite basdjup

Q Acoustics har kostat på med två Q Acoustics har kostat på med två 
par mycket fina och rejäla kontak-par mycket fina och rejäla kontak-
ter, för eventuell bi-wire/bi-amp.ter, för eventuell bi-wire/bi-amp.

Q Acoustics Concept 50 

– stilrent pådrivande
→

GolvhögtalareGRUPPTEST!
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